
 

Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, 1856, Sala 806 www.ints.org.br 
Edf. TK Tower, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41810-012                Conheça mais sobre o INTS on-line 
Telefone: +55 71 3018-1211/1212                                                                                                                          Página 1 
  Conteúdo confidencial, todos os direitos reservados® 

PARECER DE HABILITAÇÃO 

 

Assunto: Processo Seletivo TR 002/2020  

 

Cumpre ao presente instrumento analisar a habilitação de interessados no Processo 

Seletivo de compra nº 002/2020, o qual objetiva o coleta e análises físico-químicas de 

afluentes e efluentes para monitoramento ambiental, visando cumprir as metas de 

qualidade como também estabelecer uma rotina especifica de supervisão para o 

controle da coleta e análise da água; regras e recomendações quanto ao 

acondicionamento, preservação e transporte de amostras de água para consumo 

humano e água utilizada em hemodiálise, a fim de atender as necessidades do 

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA DR. VALDEMIRO DA CRUZ – 

HUGO, publicado no portal de compras no site do INTS no dia 24/04/2020, conforme 

estabelecido no Regulamento para Aquisição de Bens e Serviços e Locações deste 

Instituto. 

 

Como resultado das manifestações de possíveis prestadores de serviços recebemos os 

seguintes orçamentos: 

Empresa CNPJ Valor mensal (R$) 

Microlab Laboratorio de Analises  05.691.252/0001-28 R$ 9.272,00 

Conágua Ambiental 01.615.998/0001-00 R$ 16.970,62 

 

Passa-se a verificar a habilitação jurídica, técnica e regularidade fiscal da(s) 

proponente(s): 

TR 002.2020 - coleta e análises físico-químicas de afluentes e efluentes para monitoramento ambiental, 
visando cumprir as metas de qualidade como também estabelecer uma rotina especifica de supervisão para 
o controle da coleta e análise da água; regras e recomendações quanto ao acondicionamento, preservação e 

transporte de amostras de água para consumo humano e água utilizada em hemodiálise, 

Empresa Proposta CNPJ 
Contrato 

Social 
CNDs 

Alvará 
Sanitário 

Alvará de 
Func. 

Atestados 
Tec. 

Microlab Laboratorio de 
Analises 

 OK  OK OK  OK   OK OK  OK  

Conágua Ambiental  OK  OK OK   OK OK  OK  OK  
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Conclusão: 

 

Considerando que a modalidade deste processo é menor preço e que os participantes 

apresentados acima atenderam aos requisitos de habilitação do Edital de Seleção, 

a Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores solicita o 

parecer técnico da Diretoria do Hospital de Urgência de Goiânia – HUGO, visando verificar 

se o escopo das propostas e preços apresentados atendem ao orçamento previsto e a 

necessidade do Contrato de Gestão n.º 036/19. 

 

Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores: 

 

 

 

Rodrigo Soares Brandão 

Membro da Comissão 

 

Vânia Nobre de Santana  

Membro da Comissão  
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 002/2020 – INTS/HUGO 

 

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, na Gestão do Hospital 

Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz – HUGO, torna público, 

para conhecimento dos interessados, o RESULTADO do Processo Seletivo nº 

002/2020, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada para coleta e 

análises físico-químicas de afluentes e efluentes para monitoramento 

ambiental, visando cumprir as metas de qualidade como também 

estabelecer uma rotina especifica de supervisão para o controle da coleta 

e análise da água; regras e recomendações quanto ao acondicionamento, 

preservação e transporte de amostras de água para consumo humano e 

água utilizada em hemodiálise. 

 

Como resultado das manifestações de possíveis prestadores de serviços 

interessados recebemos a(s) seguinte(s) proposta(s): 

Empresa CNPJ Valor mensal (R$) 

Microlab Laboratorio de Analises 

Microbiologicas e Ambientais Eireli 

05.691.252/0001-28 R$ 9.272,00 

Conágua Ambiental 01.615.998/0001-00 R$ 16.970,62 

 

Considerando que a modalidade no Processo Seletivo nº 002/2020 – HUGO é 

melhor técnica e menor preço e, em observância ao Parecer de Habilitação 

emitido por esta Comissão, o qual habilitou a proponente, bem como Parecer 

Técnico emitido pelo Diretor Administrativo do HUGO, este Instituto consagra 

como vencedora do presente certame a proponente MICROLAB 

LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS EIRELI, visto 

que única interessada, cabendo ao caso o art. 18, II, do Regulamento para 

Aquisição de Bens e Serviços e Locações do INTS, e que apresentou proposta 

orçamentária condizente com os valores de mercado.  

 

Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores: 
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Rodrigo Soares Brandão 

Membro da Comissão 

 

Vânia Nobre de Santana  

Membro da Comissão  
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 – INTS/HUGO 

 

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, na Gestão do Hospital 

Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz – HUGO, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a HOMOLOGAÇÃO do Processo Seletivo nº 

002/2020, cujo objetivo é a contratação de serviço de coleta e análises físico-

químicas de afluentes e efluentes para monitoramento ambiental, visando 

cumprir as metas de qualidade como também estabelecer uma rotina 

especifica de supervisão para o controle da coleta e análise da água; regras 

e recomendações quanto ao acondicionamento, preservação e transporte de 

amostras de água para consumo humano e água utilizada em hemodiálise, 

em favor da empresa vencedora Microlab Laboratorio de Analises Microbiologicas 

e Ambientais Eireli (CNPJ: 05.691.252/0001-28), com valor global mensal de R$ 

9.272,00 (nove mil e duzentos e setenta e dois reais), considerando o critério de 

julgamento: Melhor técnica e Menor preço.  

 

 

Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores: 

 

 
Rodrigo Soares Brandão 

Membro da Comissão 

 

Vânia Nobre de Santana  

Membro da Comissão  

 

 


